


25 LAT ŚMIECHU 
- WSPOMNIENIA RAY A COONEY.A 

N 
ie mogłem uwierzyć, kiedy powiedziano mi , że "Run For 
Your Wite" było jedenastą londyńską sztuką, jaką napi
sałem sam lub z innym dramatopisarzem. Z równym 
zdziwieniem uświadomiłem sobie, że już ponad 25 lat 

temu zacząłem pisać dla sceny. 
Jako młody aktor przyłączyłem się do trupy komediowej Briana 
Rixa w Whitehall Theatre w 1956, kiedy przejąłem rolę Basila 
Lorda w "Dry Rot". Potem grałem tam w kolejnej farsie, "Sim
ple Spymen' Johna Chapmana, którą wystawiano przez cztery 
lata - a w tamtych czasach kontrakt na granie w sztuce dopóki 
nie zejdzie z afisza był właśnie tym, czego każdy pragnął. 
Po dwóch latach pomyślałem, ze będąc dyplomowanym akto
rem powinienem robić trochę więcej, niż dwie i pół godziny 
wieczornej pracy w teatrze, tenis, czy zakochiwanie się w ślicz
nych blond aktorkach - co to za życie! Więc, zdecydowałem się 

była identyczna przy powtórnym podniesieniu kurtyny. 
"Comrade" uświadomił mi, że moje pisanie polega raczej na 
"przepisr,waniu" . Wprowadziliśmy wiele poprawek do "One For 
The Pot', ale "Chase Me Com rade" była swoistym rekordem. 
Pierwotnie była to sztuka o skazańcu, który zbiegł z więzienia i 
wrócił do domu swojego syna, aby odzyskać skradzony towar, 
ukryty w kominie. Jak zwykle, pojawiłem się na próbie general
nej w Richmont gdzie okazało się że sztuka, nazwana począt
kowo "How·s Your Father" ("Jak się ma twój ojciec"), nie była 
zbxt dobra, poza pewnymi doskonałymi scenami z aktu li. Zgo
dziliśmy się z Brianem, że całość była zbyt staromodna - zbie
gły więzień i klejnoty w kominie w czasach, kiedy Harold Pinter 
ustalał swoją reputację! Kiedy wchodziłem do Whitehall zamie
rzając powiedzieć Brianowi, ze musimy zrezygnować ze sztuki, 
minęła mnie jedna z najsłynniejszych wtedy osobistości - a 
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aby spróbować pisarstwa. Przekonałem innego "Wojownika z 
Whitehall", Tony·e\:lo Hiltona, żeby pisał ze mną, i przez nastę
pne dwanaście miesięcy spotykalismy się codziennie. Jakimś 
sposobem dałem radę nadal występować w "Simple Spymen" 
każdego wieczoru, grać w tenisa i zakochiwać się regularnie. 
Sztuka została ukończona, a Brian Rix, ku naszemu absolutne
mu zdumieniu stwierdził, że będzie to nastęr,na sztuka grana w 
Whitehall. Nosiła tytuł "One For The Pot" ('Jeden do odstrza
łu"), i od czasu premiery w 1961 , wystawiano ją 1500 razy. Do
piero dzisiaj widać , jak niewinny i niewyszukany był to tekst -
nawet jak na rok 1961. Nie zawiera ani jednego przekleństwa, 
nawet słowa "cholerny": a w tamtych czasach Brian pozwalał, 
aby jeden "brudny" żart znalazł się w sztuce wystawianej w 
Whitehall. Szczęśliwe czasy! 
"Pot" był ostatnią trzyaktową sztuką, jaką napisałem. Po 1960 
roku pisałem dwuaktowe sztuki, głównie dlatego, że publicz
ność wolij·edną długą przerwę, niz dwie pospieszne wycieczki 
do baru. edna przerwa zapewnia/a kontynuację akcji - akt li 
mógł zaczynać się od dalszej części zwariowanej sceny, na 
której kończył się akt I. Dawało to dwie podstawowe korzyści: 
nie było trzeba wyjaśniać publiczności , co zdarzyło si~ między 
I a li aktem, i reakcja widowni - śmiech na zakonczenie aktu I, 

właściwie przepłyrn;ła obok, gdyż był to Nureyev, który dopiero 
co uciekł na Zachod. W jednej chwili zrozumiałem , jak mam 
zmienić "How·s Your Father" . Będzie to sztuka o radzieckim 
baletmistrzu, który ucieka ze swojego kraju! Pierwszy akt zo
stał całkowicie zmieniony, ale drugi - wierzcie lub nie - został 
taki sam, jak w oryginalnej wersji. Od tego czasu zawsze naj
pierw oglądam swoie sztuki na próbach w Richmont, Windsor, 
Guildford czy Leicester, i dopiero po przeróbce wystawiam je 
na West End. 
Prawie zawsze występuję w próbie generalnej, ponieważ dzię
ki temu wiem, jak zareaguje publiczność, i tylko ja jestem wi
nien, jeżeli widownia nie śmieje się. 
"Run For Your Wite" wymagała mniej przeróbek niż jakakol
wiek z moich wcześniejszych komedii. Ale wymagała dużego 
skrócenia. Przedpremierowe przedstawienie w Guildford trwało 
2 godziny 45 minut! Powszechnie uważa się , że 2 godziny 15 
minut to wszystko co może znieść publiczność, więc musieli 
śmy wyrzucie pół godziny przed przeniesieniem sztuki do Lon
dynu. Znam pisarzy, którzy woleliby umrzeć niż obciąć pół 
godziny swojego przedstawienia! Ale ja, jako producent i reży
ser "Run For Your Wite!" mogłem nalegać! 
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Ray Cooney 

Kazano mi w pięciuset 
słowach napisać o far
sie. Zajmuję się farsą 

od ponad dwudziestu 
pięciu lat, ale nie są
dzę , abym znalazł na
prawdę zadawalający 
sposób na jej podsu
mowanie czy wyjaśnie
nie. Nie jestem nawet 
pewny, czy sztuki po
winny być dzielone na 
kategorie. 
"Komedia" ma być 

"sztuką ze szczęśliwym 
zakończeniem" . Cze
chow uważał swoje 
"sztuki" za "komedie" . 
Ben Travers nazywa 
swoje forsy komediami. 
Mam słownik, w którym 
"farsa" opisana j,est ja
ko "rodzaj komedii od
znaczający się 

dosadnym humorem i 
ekstrawaganckim do-
wcipem", a także "głu

pim płytkim przedstawieniem". Absolutnie nie mogę zgo
dzić się z tą definicją. Niektóre ze sztuk Alana Ayckbour
na mogą być określone jako "farsy" , ale nie sądzę, żeby 
byty głupie albo płytkie. 
Łatwo jest nie doceniać farsy, częściowo ponieważ jest 
parę niezbyt dobrych, a częściowo ponieważ niektórzy 
aktorzy traktują granie w farsie w inny sposób, niż granie 
tragedii. Uważam, że najlepsze farsy są tragediami. Wą
tek dobrej farsy powinien odpowiadać czystej tragedii. 
Tragedia jest esencją farsy. Nawet dialogi w farsie powin
ny być takie, aby można ich byto użyć w trage-
dii . 
Podstawowym tematem większości tragedii 
jest walka jednostki przeciwko wszechpotęż
nym siłom i próba ich zdławienia. Co więcej, 
cierpienie człowieka wynika zazwyczaj z cech 
j·ego charakteru, których nie może kontrolować 
w sytuacjach stresowych. Wydaje mi się, że to 
podsumowuje większość z moich fars. 
Im bardziej się nad tym zastanawiam , tym bar
dziej jestem przekonany, że farsa ma więcej 
wspólnego z tragedią niż z komedią. Komedia 
często opisuje ekscentryczną osobę w co
dziennej sytuacji: podczas gdy farsa (i trage
dia) przedstawia zazwyczaj zwykłych ludzi 
próbujących rozwikłać nietypowe sytuacje . 
Jeżeli farsa jest bliższa tragedii, można stwier
dzić , że im bardziej prawdopodobna jest sztu
ka i przedstawienie, tym silniejsza będzie 

reakcja widowni. Nie ma żadnej różnicy po
między mężczyzną odkrywającym swoją żonę 

w łóżku z najlepszym przyjacielem w farsie, a 
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mężczyzną znajdującym swoją żonę w łóżku z najbliż
szym przyjacielem w tragedii. Reakcja męża w każdej ze 
sztuk powinna być taka sama. Różnica polega na reakcji 
publiczności, a nie męża. 
Oczywiście, aktor grający w farsie powinien rozwijać pew
ne techniki. Musi zwracać uwagę, jak widownia reaguje 
na sztukę , albo nie będzie zwracał uwagi na śmiech. Nie 
wolno mu także przeciągać zabawnej sytuacji. Granie w 

farsie przypomina mecz tenisowy: grasz dobrze, jeżli 
przeciwnik dobrze odbija piłkę . Jedną z cech tragedii jest 
długi monolog głównej postaci, opowiadającej o swoim 
nieszczęściu stojąc na środku sceny. Jest to bardzo miłe 
(i niezbyt trudne, jak sądzę) dla głównego aktora. To nie 
może jednak wydarzyć się w farsie, gdzie bardzo rzadko 
występują dwustronicowe monologi. Potrzebujesz innych 
aktorów i inni aktorzy potrzebują ciebie. 
Sądzę także, że łatwo jest lekceważyć farsę, ponieważ jej 
język wydaje się przyziemny i zwyczajny. Język jest taki , 

ponieważ postacie są przyziemne i zwyczajne. 
Nie przeintelektualizowują one swoich kłopotów. 
Radzą sobie z nimi - do czego są po prostu zmu
szone. 
Słowo "wymyślony" przychodzi na myśl, kiedy 
rozważymy mechanizm pisania farsy. Możliwe, 
że jest to różnica pomiędzy farsą a innymi rodza
jami sztuki. Autor farsy manipuluje sytuacją tak, 
aby dopasować ją do sztuki. Ale jestem przeko
nany, że sama gra musi pozostać całkowicie pra
wdopodobna i szczera. Oczywiście, tylko aktor 
może prawdziwie przedstawić postać stworzoną 
przez pisarza i oddać relacje między poszczegól
nymi charakterami . I pisarz więc musi być równie 
szczery i prawdziwy, nawet jeśli sceny odpowia
dają "wymyślonej" sytuacji . 
Myślę, że napisałem około pięciuset słów, i mam 
nadzieję, że jesteście dzięki nim trochę mądrzej 
si. W każdym razie, ten artykuł pozwolił mi prze
myśleć problem. 

Przekład z j.angielskiego 
Agnieszka Bihl 

Ray Cooney 

OKNO 
NA PARLAMENT 

(Oul of Order) 

Przekład: Elżbieta Woźniak 

SŁAWOMIR KRZYWIŹNIAK 

TOMASZ KARASIŃSKI 

LESZEK WOJTASZAK 

IWONA KOTZUR 

AGATA TOPA 

OBSADA: 

RICHARD WILLEY człowiek sukcesu, n1iła powierzchowność, 
minister w rządzie Johna Majora 

KIEROWNIK poważny urzędnik 

KELNER bystry i przebiegły , niezbyt młody 

POKOJÓWKA pulchna Włoszka 

JANE WORTIIJNGTON atrakcyjna, ale nie bardzo rozgamię a 
młoda kobieta 

CIAŁO mężczyzna w średnim wieku 

GEORGE PIGDEN miły, m~telny, trochę nerwoWY mężczyzna 

RONNIE zazdrosny, młody mężczyzna 

PA MELA WILLEY atrakcyjna kobiet~ z 'di.łżą kfasą 

GLADYS FO TER atrakcyjna, ale zasadnipza kobieta 
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Izba Lor o tego otwarcia 
Podczas uroczys 

„ Parlamentu królowa, 
sesji ·e w Izbie 
siedząc na tront . przemówienie 
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1 DYREKTOR 
ZELNY I ARTYSTYC~NY 

NAC Matuszewski Waldemar 

KIEROWNIK LITERACKI 

Andrzej Buck 

SEKRETARZ LITERACKI 

Anna Tokarska 

KIEROWNIK MUZYCZNY 

·'ski Wiktor Sędzin 

SZANOWNI PAŃSTWO! 
Co można zobaczyć przez okno wytwomego apartamentu nr 648 w londyńskim Hotelu Westminster? Proszę zwrócić uwagę, że jest to OKNO z 

Widokiem NA PARLAMENT. Widziany zarówno z zewnątrz, jako jedyna w 
swoim rodzaju b'Yfa architektoniczna, jak również„. Przez to okno można zobaczyć bardzo osobiste sprawy człowieka sukcesu, o milej powierzchowności, który jest ministrem w rządzie, co mu wcale nie 

przeszkadza w randce z jedną z sekretarek opozycji. Bo Pan minister tak Właśnie Postrzega demokrację. W tej randce Przeszkadza natomiast 
kierownik hotelu, kelner, pokojówka, P'YWatny detektyw i osobisty sekretarz. 
A także osobista żona. I mąż sekretarki. Bo TO JEST FARSA. Napisana w 
okresie kiedy Premierem rządu była pan; Margaret Thatcher, a przetłumaczona tuż przed wyborami, w kwietniu 1992 gdy Premierem byt 

John Major a szef em opozyq; Neil Kinnock. Autor sztuki zezwolił na zmiany 
nazwisk zależnie od sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii. Ale to nie musi dziać się w Wielkiej Brytan;;, to może wydarzyć się WSZĘDZIE. Proszę Państwa, politycy to też ludzie! Przekonajcie się o tym sam;, ZW/aszcza, jeśli 

macie się ochotę dziś pośmiać, zapomnieć o codziennych zmiirtwieniach i 
problemach. Popatrzcie razem z nami przez OKNO NA PARLAMENT/ 



Rozmowa 
z Leszkiem Czarnotą - • rezyserem 
•Czy teatr to tylko rozrywka? 
• Byłoby dużym uproszczeniem sprowadzenie funkcji 
rozrywkowej teatru jedynie do zabawy, do pustej gry 
uprawianej dla zabicia czasu. Sądzę, że i w tej sztuce 
są chwile zmuszające widza do refleksji, do zastano
wienia się nad naszymi postawami. 

• Co wobec tego jest celem teatru? 
• Kształcenie duszy człowieka, jej oczyszczenie, uszla
chetnienie. Nie wolno, to oczywiste, myśleć tylko o tym, 
w jaki sposób uczynić teatr arcywspółczesnym, ale 
również.„ To rodzaj magicznego zwierciadła, w którym 
człowiek i społeczeństwo widzą siebie w pewnej defor
macj1i czy przerysowaniu, ale jakże prawdziwym; bo ta
cy właśnie jesteśmy. Tu niektórzy zobaczą samych 
siebie. Zobaczą kim są i jak wyglądają naprawdę, jaka 
jest właściwa natura ich samych i tego, co robią. Poj
mą, co jest dla człowieka dobrodziejstwem, a co złem . 

Siłą teatru jest szukanie literatury, przede wszystkim 
współczesnej z różnych obszarów kulturowych i języ
kowych, szukanie tego, co najnowsze. Wystawiając 
choćby "Okno na parlament" Raya Cooneya, poszuku
jemy głównych problemów współczesności. 

•A jakie sztuki lubi Pan reżyserować? 

ąJr 

@PTYK 
~10 •18 

Poleca: 
o oprawy okularowe 
o okulary słoneczne 

• Zarówno repertuar ambitny jak i rozrywkowy. Marzy 
mi się publiczność reagująca na każdą nową propozy
cję, publiczność która jest partnerem dla teatru. Sądzę, 
że dzisiejszy widz szuka w teatrze nie tylko sposobno
ści do poważnej rozmowy, ale również chciałby się po
śmiać z tych właśnie ważkich tematów, zarówno 
ponadczasowych jak doraźnych. 

• Jakie są relacje między teatrem a rzeczywisto
ścią? 

• Teatr wyrasta zawsze ze współczesnej rzeczywisto
ści, a jego zespół znaków służących do komunikowa
nia jest na tę współczesność nastawiony, "otwarty". 

• I to nie ulega zmianom? 
• Żyjemy w czasach wielkich przemian o charakterze 
nie tylko społecznym . Zmienia się wszystko. Równo
cześnie nie wierzę, aby w sztuce, w najbliższych latach 
również szybko i radykalnie postarzały się dawne for
my. Ciało ludzkie zmienia się przecież jedynie w bar
dzo nieznaczny sposób. Zachowane zostaną dawne 
namiętnośd, z których chcemy się pośmiać, i z których 
śmiać się należy. Bo rzeczą cudowną jest radość 
śmiech . Zapomnijmy o kłopotach dnia dzisiejszego, 
śmiejmy się, śmiejmy . 

Al. Ni1epodległości 6 

ZllELONA GÓRA 
tel. 25-66-52 

m.in. TIFANY, GUCCI, RAY-BAN, POLICE 
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o szkła: ZEISS, HOYA, ESSILOR, JELENIOGÓRSKIE ZAKŁADY OPTYCZNE 
o proponujemy: szkła wyciemnione od 20% - 60% 

powłoki antyrefleksyjne 

I ~ 
o 

Ida Ciesielska Magdalena•Ostolska 

e 

ł 
Zbigniew Antoniewicz Robert Ostolski 

, 
Marek Szczęsny cezary Kazimierski 

w 



K RONIKA 
,,TL'' 

Halina Winiarska 

11 czerwca odbyła się premiera "Sza
lonej klasy" według scenariusza i w 
reżyserii Ewy Marcinkówny. 
Scenografia: Nina Handzel i Piotr 
Piotrowski. Muzyka: Antoni Mleczko, 
opracowanie muzyczne: Wiktor Sę
dziński. W spektaklu po raz pier
wszy, z powodzeniem, zaistniała 

trójka nowych aktorów, tegorocznych 
absolwentów Wydziału Aktorskiego 
wrocławskiej PWST: Magdalena i 
Robert Ostolscy oraz Zbigniew Anto
niewicz. 

Tego samego dnia wieczorem - ko
lejne spotkanie z Kabaretem PO
TEM na scenie TL. W spotkaniu 
uczestniczyły także inne kabarety 
studenckie. 

28-30 sierpnia Teatr nasz zaprezen
tował "Sen nocy letniej" W. Shake
speare·a w Teatrze Stanisławowskim 
- Starej Pomarańczarni w warsza
wskich Łazienkach Królewskich. "Wi
dowisko - dzięki niepowtarzalnej 
urodzie plastycznej lalek i masek (.„) 
dzięki wyrównanemu poziomowi gry 
sprawnego zespołu i organicznie 
wpisanej w rytm spektaklu mzyce 
Waldemara Wróblewskiego - ogląda 

się z prawdziwą przyjemnością ob
cowania ze zjawiskiem sztuki urze
kającej czarownym, świeżym 

wdziękiem młodości''. - napisał po 
obejrzeniu naszego spektaklu Ja
nusz R. Kowalczyk na łamach 

"Rzeczpospolitej". 

3 września, tuż przed oficjalnym roz
poczęciem sezonu 1995/96 (czter
dziestego czwartego w historii 
Teatru), w niedzielę 2 września Teatr 

zaprosił młodzież szkol ITTą na 
"Szaloną klasę" Ewy Marcinków
ny, oferując na ten spektakl bile
ty po promocyjnej cenie. 
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Oficjalne rozpoczęcie sezonu 
nastąpiło 8 września. Publicz
ność obejrzała wznowione dwa 
żarty sceniczne Antoniego Cze
chowa "Niedźwiedź" i "Oświad
czyny". 

W dniach 16-29 września trwały 
Ili Winobraniowe Spotkania Te-

atralne. Oprócz spektakli plenero
wych na Scenie przy Ratuszu 
("Zemsta") i w Parku Tysiącle
cia ("Antygona" i "Sen nocy 
letniej") i spektakli na Scenie 
lalkowej Na [)eptaku ("Pan 
Twardowski", "Złoto króla Me
gamona", "Kopciuszek", publi
cznosc obejrzała gosc1nne 
występy aktorów, którzy nie
gdyś pracowali w Teatrze Lu
buskim: Henryka Machalicę w 
monodramie Feliksa Mitterera 
"Tylko umrzeć", Zdzisława 

Wardejna wraz z Ewą Dałko
wską w "Nocnym życiu" Anny 
Strońskiej i Halinę Winiarską w 
"Trzech wysokich kobietach" 
Edwarda Albee. 

Henryk Machalica 

Zespół artystyczny 
Teatru powiększył 

się o absolwentów 
wrocławskiej PWST 
Magdalenę Ostol
ską, Zbigniewa An
toniewicza i Roberta Ewa Dałkowska 
Ostolskiego (wszy-
scy grają w "Szalonej klasie"), 
absolwentkę białostockiej 

uczelni Idę Ciesielską, Marię 

Weigel! z Opola, Marka 
Szczęsnego z Teatru Rzeczy 
Znalezionycln z Łodzi oraz Ce
zarego Kazimierskiego, który 
był w naszym Teatrze w latach 
70. 

1 października po spektaklu W. 
Brzezickiego "Pan Twardowski" 
nastąpiło otwarcie i inauguracja 
dzialalności MUZEUM LALEK Zdzisław Wardejn 
TEATRU LUBUSKIEGO. Będzie 
ono działać po spektaklach lalko-
wych, prezentując lalki, które moż-
na obejrzeć z bliska, poznać 

mechanizm ich działania i zasady 
animacji. 
Oprowadzający po naszym MU
ZEUM LALEK aktorzy Jerzy La
menta, Ludwik Schiller i Jan 
Wysocki nie tylko prezentują lalki, 
ale również prowadzą WAR
SZTATY, podczas których prze
kazują młodzieży piękną i niestety 
zanikającą sztukę ożywiania la
lek. 
MUZEUM LALEK TEATRU LU
BUSKIEGO można zwiedzać tak
że w terminach nie związanych 
ze spektaklami, po wcześniej

szym ich uzgodnieniu. 
Nasze MUZEUM zajmuje na razie 
niewielką przestrzeń, a mieszka 
w nim aż STO LALEK, dlatego 
każdorazowo zapraszamy grupy 
liczące nie więcej niż 30 osób. 

Jerzy Lamenta - kustosz 
Muzeum Lalek 

\. 

Tatiana Kołodziejska 

6 października zgodnie z porozumie
niem zawartym pomiędzy Teatrem a 
burmistrzem Lubska o comiesięcz
nych wizytach w Lubskim Domu Kul
tury - pierwszy LUBSKI PIĄTEK 

TEATRU LUBUSKIEGO. W teren 
wyruszyła "Szalona klasa" Ewy Mar
cinkówny i "Niedźwiedź. Oświadczy
ny" - żarty sceniczne Antoniego 
Czechowa. 

Dyrektorzy teatrów w Gorzowie, Leg
nicy i Zielonej Górze zawarli porozu
mienie o wymianie premier w 

sezonie artystycznym 
1995/96. W ramach tego po
rozumienia 7 i 8.X. zielono
górska publiczność na 
początek obejrzała "Księżni

czkę Turandot" Carlo Gozzie
go, w reżyserii Ryszarda 
Majora. Była to zielonogórska 
premiera - tuż po gorzowskiej 
(30 września). 

12 października w dniu 155 
Urodzin Heleny Modrzeje-

wskiej - otwarta próba czytana 
monodramu Kazimierza Brau
na "Modrzejewska" w reżyserii 
Waldemara Matuszewskiego. 
W roli tytułowej: Tatiana Koło
dziejska. 
Premiera odbędzie się 15.XI. 
w Salonie Stacji PAN w Pary
żu. 

15.X. odbyła się pierwsza w 
bieżącym sezonie PREMIERA 
sztuki lalkowej "Bal u króla Lu
la" Zbigniewa Poprawskiego, 
w reżyserii Zygmunta Zdano
wicza, scenografii Przemysła
wa Karwowskiego, z muzyką 

Jacka Wierzchowskiego. 

18 października z okazji 500 
wykonania, w 1 O roku wysta
wiania przez Jerzego Stuhra 
monodramu Patricka Suskinda 
pt. "Kontrabasista", w ramach 
JUBILEUSZOWEJ OGÓLNO
POLSKIEJ TRASY, zielonogór
ska publiczność dwukrotnie 
obejrzała ten spektakl. 
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!I WIELKIE TOURNEE 
TEATRU 

LUBUSKIEGO 
6-22.XI. 

PARYŻ 

i FRANCJA I 

I NIEMCY I 

I POLSKA I 
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LUBUSKI 

BERNO .„ ... . ·. [SZWAJCARIA! 
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-- - ,,,_ • Z-ca dyrektora 

d/s adm._technicznych 
ANDRZ~-IRĘBSKI 

\ '<::-·-· ·- · - ·-·-·· --·- ··-·--„ -~ ..... . 
• Asystent~yre'kto~a 

d/s koordynacji pracy arty~tyczne)' "-, 
i programowania repertuaru ',, 

Sezon 1995/1996 
(czterdziesty czwarty w historii Teatru) .--- --1 

WRĘPĘBIUARZE. ---····· - ··· -- - ·-

Sofokles, 'ANTYGONA" 
~eżyseria: Waldemar Matuszewski 

' -......._, 
ANDRZEJ N~AK "-,, RayCooney, "MAYDAY" 

' ',,, reżyseria: Wojciech Pokora ' 
•Pełnomocnik d/s scelily lalko~eł- ·· - -· 

JERZY LAMENTA 

• Sekretariat 
KRYSTYNA PILCH 

• lmpresari'at 

JAROSŁAW RÓŻALSKI 
RENATA CEBERNIK 

,,-""'MH=\'ó'S't".A.W-G_HOMA 

(

. • Księgo~pść 

KR~.STYNt POLĆ>N .. . ·. 
• Kiero' 

1 
· · z 

! HELENA ; ' Ń\ 

~· Pracow rska \ 
\ /'"' J_AROSŁA ŹNIAK \ 

·~ ~'JACEK ORŁ't'.:>1ł(9~1 '· 

\ • Pracown:i~ mo~lator~_ka I 
t- JO~BIENl'ASZ t 
\. Ąr4DRZ~~~·BIAK0W j' 

/° I ~ 

\ • Pra.co~~ia kra~_· .. e_ .c. ka , .;o 
"'- DANOT'M3SINSKA 

'''\, ZOFIA FEÓK~I!'.~ j 
WŁADYSŁAW JASIŃ,!W 

,, 
Ray Cooney, 'OKNO NA PARLAMENT" 
rJ,żyseria: Leszek Czarnota 

i 

E~gśne Ionesco, "LEKCJA" 
refyseria: Krzysztof Rościszewski 

\ 
Adam Mickiewicz, "PAN TADEUSZ" 
reżyseria: Waldemar Matuszewski 

Mich ael Frayn, "CZEGO NIE WIDAĆ" 
reż~seria: Jan Tomaszewicz 

i 
Alelq)ander Fredro, "ZEMSTA" 
reży$eria: Waldemar Matuszewski 

\ 
Willi~m Shakespeare, "SEN NOCY LETNIEJ' 
reżys,eria : Anna Proszkowska 

I , 
Witol~ Gombrowicz "SLUB" 
reżysęria: Krzysztof Rościszewski 

\ ' ' ' 
Antoni. Czechow, "NIEDZWIEDZ, OSWIADCZYNY" 
reżyseria; Linas Marijus Zaikauskas 

Bemarct Marie Koltes, "TRANSAKCJA CZYLI 
W SAMOTNOŚCI PÓL BAWEŁNIANYCH" 
reżyse lja: Marian Mal:lor 

DLA qzlECI 

Jan Brz~chwa, "KOPCIUSZEK" 
reżyseri?: Ewa Marcinkówna 

'KOMEÓIA PUNCHA' 
• ontafyści 

KRZYSZTOF BIELEWIC 
ANDRZEJ CKAJA 
JERZY KAMIŃSKI 

reżyseri4 : Luba Zarembińska I 

'~ Alfred M~czkowski, "BYŁY SOBIE ŚWINKI TRZY" I 
'"' reżyseria: Bohdan Radkowski l 

~::-.;;:.::.::·-"' ·-·-~···· · .. 

{~ 

ROBĘRTPRUS 
-r 

SEBASTIAN KUDŁA 

• Rekwizytor 

ED'{VAR9:rutl~KA 
I .· ~ ~ 

i • Gard'ero5iane 
~ ~' '-~~ 

WĄ,NDA ~f)GUCK~ 
ALEKSĄNDRAGZAPJ"IK , 

DOROT A KUBCZAK •• / 
."' .t'' 
~~'-- , , . .,,.p</ 

''-i •. ~wjatło 
EDWARD CUPIAŁ 

FRANCISZEK TOMCZAK 
JRZY MINI EJ KO 

•Dźwięk 

KRZYSZTOF HUCHWAJDA 
ANDRZEJBERCZUK 

PIOTR DURA 

• PracowniaJ9tograficz~a 
-- · ·- -:~- \fl;'Ą(Oi:MAR SZMIDT ~ -

' · 1 ···,Ernest Br\)'11. 'SMURFOWISKO, CZYLI GARGAMEL ZŁAPANY" 

re.żyseria! Tomasz A. Dutkiewicz I 
\ l . 

"MINIATL!RY" 
reżyseria) Tomasz Brzeziński 
l ; ! 

_,.. 'fJactaw Brzezicki, "PAN TWARDOWSKI' I 
.. /reżyseria: iJerzy Lamenta 

J Jerzy Koliba, 'ZŁOTO KRÓLA MEGAMONA" ·. 
_/ ' reżyseria: '.Krystyna Zylińska 

Ewa Marc/nkówna, ' SZALONA KLASA" 
reżyse~ia: Ewa Marcinkowna 

Zbigniew ~oprawski, "BAL U KRÓLA LULA" 
reżyseria: :Zygmunt Zdanowicz 

w PRzvboTOWANIU: 
\ 

William Sh$kespeare, "HAMLET" 
reżyseria: Waldemar Matuszewski 

\ 
Ingmar Bergman "MALOWIDŁO NA DRZEWIE" 
reżyseria: Rf!fał Maciąg 

_\ 
-· .- -G':·Cyferow, H. Sapgir, "KOT w WALIZCE" 

reżyseria: Jerzy Lamenta 

)'.qlia E okofiewa; ~WILKW·BUTACH" ·· ··- ··. ----
reżyseria: Roman Garbowski 

REDAKCJA PROGRAMU: Andrzej Bucki Anna Tokarska 

REZERWACJA BILETÓW 
TEL. (O - 68) 27 - 20 - 56 do 59 
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Rozmowa 
z Wojciec~em Po~orą 

- Pięć lat temu w jednym z wywiadów powiedział Pan 
"Robiłem prawie wszystko, czego nie powinienem robić, 
teraz wiem, że należało wiele ról selekcjonować". Czy od 
tego czasu rzeczywiście dokonywał Pan selekcji? 
- Tak, z tym że ograniczona w ilości jest cała produkcja krajo
wa, więc jakby siłą rzeczy ja również musiałem się ograni
czyć. Inną sprawą jest mój wybór. Można powiedzieć, że 
decydujące były oba czynniki~ 

- Największy sukces filmowy i teatralny? 
- Filmowych nie mam, o teatralnych nie mówmy, oceniają to 
inni. 

- "Poszukiwany, poszukiwana" uznany został za sukces 
zarówno przez publiczność jak i krytykę. Pan pytany o 
film odpowiadał "Ja tej roli w ogóle nie chciałem". 
- Tak, faktycznie bardzo się wzbraniałem, namowy trwały 
przez miesiąc. Tłumaczyłem, że ja się do tego nie nadaję 
lecz ktoś inny, zresztą co można było zrobić po filmie "Pół 
żartem pół serio", któ
ry był trafieniem w 
dziesiątkę? Nic, nale
żało przeczekać epo
kę. 

No cóż, na naszą 

skalę, nasze potrzeby 
to było rzecz jasna 
bardzo śmieszne, do
tykało polskich bolą

czek, po prostu kilka 
epizodów z naszego 
życia, bardzo zgrab
nie, zręcznie przez 
pana Bareję napisa
nych. 

- Blaski i cienie po
pularności? 

- W okresie gdy było 
bardzo ciężko w kra
ju, taka popularność 
rzeczywiście powie
dzmy - ułatwiała życie. Nie musiałem godzinami stać w tych 
koszmarnych kolejkach za kawałkiem szynki. Oczywiście po 
wejściu do sklepu ustawiałem się zawsze na końcu, lecz 
wówczas najczęściej ludzie oświadczali "Panie Wojciechu, pro
szę bardzo - pan nas tak bawi, niech pan weźmie pierwszy". 
Oczywiście pierwszy nie brałem, ale znalazł się zawsze ktoś kto 
pytał, co potrzebuję i brał za mnie. Dzięki tej popularności mia
łem więc jak gdyby trochę ułatwione życie codzienne. 
Naturalnie ma to też swoje minusy. Po filmie "Poszukiwany, 
poszukiwana" kilkakrotnie musiałem zmieniać numer telefo
nu. Z kolei kiedy pojechaliśmy nad polskie morze to odpoczy
nek okazał się problemem - ani siedzieć na plaży, ani wejść 
do wody. Dziesiątki dzieci i nie tylko dzieci, bo również doro
słych, stale tworzyło kółeczko i wytykało nas palcami. 

- Przez wiele lat "zarządzał" Pan kabaretem Olgi Lipiń
skiej. W '87 roku stwierdził Pan "było, minęło, nie chcę o 
tym mowić", potem nastąpił powrót. 
- To nie tylko ja. Wiele osób biorących udział w tym kabarecie 
na przestrzeni dwudziestu paru lat przychodziło i odchodziło. 
No cóż, czasy się zmieniają, dorastają młodzi, chcieliśmy wy-
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tłumaczyć pani Lipińskiej, by zaczęła z nową ekipą, przecież 
my już jesteśmy starcami, nas to przestaje jak gdyby bawić, 
po prostu jesteśmy już trochę zmęczeni ... Zresztą nie mówmy 
o tym. 

- Proszę chociaż powiedzieć co dalej z kabaretem, czy 
będziemy go jeszcze oglądać? 
- Sądzę, że już nie. Być może jeszcze jeden, ostatni - kabaret 
pożegnalny. Okazuje się, że opinia publiczna, no może nie 
tyle publiczna, co gazetowa, uznała, że kabaret "Polskie 
ZOO" jest dobry i takich właśnie nam potrzeba. 

- Czy odpowiada panu etykieta - aktor komediowy? 
- Musi! Z większą łatwością przychodzi mi realizacja ról ko-
mediowych początkowo byłem jednak zaangażowany w Te
atrze Dramatycznym w Warszawie. Przez pewien czas 
grałem wprawdzie role epizodyczne, ale dramatyczne ponie
waż nie grywało się tam komediowych. Tak się jednak złoży
ło, że w teatrze byli tacy aktorzy jak Gołas, Kraftówna, 
Leśniak, którzy poza teatrem, w filmie lub telewizji grali właś
nie role komediowe. Uwzględniając to, ówczesny dyrektor 
Marian Meller zdecydował się na wystawienie komedii. zagra
liśmy, zresztą niejedną, i okazało się, że mają ogromne po
wodzenie. Na przykład "Czarna komedia" szła w Teatrze 
Dramatycznym przez wiele lat, około 700 razy, co było swoi
stym rekordem. Kiedy wtedy wznawiano "Czarną komed ię" i 
wiadomo było, że publiczność przyjdzie. 

- Jak Pan ocenia 
prezentowane ostat
nio polskie komedie 
filmowe? 
- Ja w ogóle nie oce
niam - nigdy nikogo. 
Wydaje mi się, że 

akurat tak jest jak być 
powinno, nie jest tak 
źle, wierzmy, że bę

dzie lepiej, bo zawsze 
może być gorzej. 

- "Będąc w domu i 
widząc, że za chwilę 
będzie film albo spe
ktakl z moim udzia
łem, który moja 
rodzina chce obej
rzeć po prostu idę 

na spacer" - to Pana 
słowa, 

- Tak. Nie lubię siebie oglądać, wiem że robię to źle, no, w 
każdym razie nie tak jak powinienem. Zagrałem wiele ról. 
Między innymi udało mi się zagrać Papkina w kapitalnej ob
sadzie w telewizji. mając taką szansę, zamiast się solidnie 
przygotować, wziąć jakieś lekcje, jakoś inaczej podejść - to 
nie, miałem wówczas dwadzieścia lat mniej, wydawało mi się, 
że już wszystko pojąłem, nikogo nie muszę pytać o radę ... 
Nie mowię, że zagrałem to na dwójkę czy trójkę, może na 
trójkę z plusem, może nawet na cztery minus, nie będę już 
tak krytyczny wobec siebie, bo słyszałem opinię recenzentów 
i aktorów, ale dzisiaj gdyby mi dali szansę zagrać to raz jesz
cze - wiedziałbym już prawie jak to zrobić. To jest przecież 
rola tak ważna, jak dla aktora dramatycznego np. Hamlet. 
Fredro jest naszym najwybitniejszym klasykiem komedio
wym. 

- Aktor teatralny, filmowy i reżyser - z którym z tych pojęć 
najchętniej się Pan identyfikuje? 
- Najbardziej lubię wychodzić na scenę w teatrze, aczkolwiek 
teraz robię to z dużymi przerwami, dlatego, że nic takiego w 
teatrze się nie dzieje, mamy kryzys ogólnopolski i teatralny 

„ 

również. Poza tym jest cała masa młodych aktorów, nie mają
cych takiej szansy, jaką miało nasze pokolenie, które mogło 
być w telewizji i w filmie, bo wtedy wszystko to było bardzo 
mocno eksploatowane. 
Dzisiaj praktycznie pozostał tylko teatr, telewizja prawie nie 
istnieje, jeśli chodzi o produkcję artystyczną, nie podejmuje 
jej również film. Co roku opuszcza szkołę pięćdziesiąt osób, 
uważam, że naprawdę trzeba dać im szansę. Dwa lata je
stem już w teatrze "Kwadrat". Wyszedłem z Teatru Dramaty
cznego, który się rozsypał, byłem przez trzy lub cztery lata w 
Teatrze Nowym. Namawiany usi lnie przez wiele lat, by wejść 
do teatru "Kwadrat", wreszcie do niego wszedłem . Na prze
strzeni dwóch lat dopiero 15 stycznia miałem premierę. Ja 
wiem, że to jest nieelegancko być w teatrze, brać pieniądze i 
nic nie robić, ale ciągle tłumaczylem dyrektorowi, że ma całą 
ekipę, około dziesięciu młodych osób, które nie mają szans 
wystartować. 
Wreszcie została zagrana premiera wspaniałej, przezabaw
nej sztuki - komedii angielskiej Cooneya pod tytułem "May
day". Gramy ją nieprzerwanie przez trzy tygodnie i czegoś 
takiego jeszcze nie było. Pani w kasie wpuszcza około stu 
osób na "stojące miejsca" i dyrektor robi jej awanturę , będącą 
efektem raportów strażaka, który nie może w ogóle wejść na 
widownię, bardzo maleńką. Zebraliśmy w Warszawie kapital
ne recenzje, ktoś już powiedział nawet, że to ~ est sztuka dwu
dziestolecia. W Londynie grana była około dziesięciu lat, 
jeździli z nią po całym świecie. My oczywiście po świecie 
jeździć nie będzienmy, może trochę po Polsce. 

- Jak często reżyseruje Pan sztuki? 
- Rzadko, to jest bardzo męczące, poza tym wymaga czasu. 

Rozmawiała 

Barbara Kuraszkiewicz-Machniak 
(fragment wywiadu drukowanego 

w "Gazecie Nowej" z 14-16.02.1992 r.) 

Z Wojciechem Po 1korą 
rozmowa d'ruga 

- Zielona Góra ma po prostu szczęście. Po reżyserowa
nym przez Pana kilka miesięcy temu "Czerwonym Kap
turku", teraz - "Mayday" ... 
- Już mówiłem, że to świetna komedia. Jest tak zgrabnie na
pisana, że ogromnie satysfakcjonuje reżysera, aktorów i pub
liczność. Uprawiam swój zawód od lat, więc mam skalę 

porównawczą. 

- W zielonogórskim spektaklu gra Parn rolę Johna Smitha, 
to główna mia, czy Pan ją 1lubi? 
- Wszystkie role w tej sztuce są tak kapitalnie napisane, że 
należałoby je uznać za główne. Lubię i nie lubię. Wymaga 
ogromnego wysiłku fizycznego (nie mowiąc o talencie!), więc 
nie lubię jej kiedy staję u progu próby. Wtedy proszę wszy
sfkich, żeby się oszczędzali, mówię - kochani, markujcie, zo
stawmy siły na premierę. . . I po 1 O minutach wszyscy w 
zapamiętaniu grają. To tak wciąga, że już nie umieją marko
wać. I tak właśnie jest kiedy gram Smitha. 
W Londynie ta sztuka szła przez 1 O lat bez jednego dnia 
przerwy. Wszystkie urlopy były przeznaczone na wyjazdy -
cała Europa, Kanada, Australia. Spektakl szedł ponad 3.500 
razy - to absolutny rekord. Johna Smitha grał sam autor - Ray 
Cooney. Tę sztukę napisał aktor i to chyba jest źródłem jej 
niezwykłego sukcesu - doskonała znajomość praw i potrzeb 
sceny. Ray Cooney ma po prostu teatr we krwi. A ja się cie
szę, że "Mayday" zobaczy Zielona Góra jako następne mia
sto po Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Cieszę się również, że 
sztuka nie zawiera żadnych aluzji do naszej rzeczywistości, 
żadnych odniesień politycznych ani społecznych. W tej na
szej okropnie trudnej sytuacji trzeba ludzi odstresować, po
zwolić im przynajmniej przez dwie godziny odprężyć się i 
pośmiać. A śmieją się na "Mayday" tak, że przed tygodniem 
wyniesiono z sali widza z przysłowiowym atakiem śmiechu ... 

- Asystentem reżysera w zielonogorskim spektaldu jest 
małżonka, Pani Hanna„ . 
- Tak. To świetny asystent, bardzo dużo mi pomaga i poma
gała zawsze. Jej doświadczenie, lata pracy w telewizji, 
ogromnie się przydają. 

- Pracujecie Państwo nad sztuką przez 24 godziny na do
bę? ... 
- Jeżeli trzeba, jeśli wymaga tego dobro realizowanego spe
ktaklu. Ważne, aby publiczność była zadowolona, nagrodziła 
talent i pracę aktorów swoim uznaniem. To się naprawdę li
czy, a nie czas i wysiłek włożony w przygotowanie przedsta-
wienia. 

Rozmawiała 
Anna Tokarska 

Siła gwiazdy jest przemożna 
Reżyser, który się wcielił w rolę taksówkarza -bigami
sty gra, ~ ak za swoich najlepszych czasów. Jego mi
mika i gest, jeszcze nim się odezwie, wywołują salwy 
śmiechu na widowni, a partnerujący mu zielonogorscy 
aktorzy udowadniają, że siła gwiazdy jest przemożna 
i wznoszą się na wyżyny swoich możliwości. Pozosta
nie słodką tajemnicą Wojciecha Pokory sekret uru
chomienia tego mechanizmu. Nam pozostaje 
odnotować fakt, że wszyscy zapracowali na ten su
kces jednakowo solidnie. Nietaktem ... byłoby wymie
niać kogokolwiek, bo w każdej roli znać ślady dobrej 
roboty, nawet epizody pozostają w pamięci. Z najwię
kszą przyjemnością mogę polecić to przedstawienie 
wszystkim, którzy szukają wytchnienia po ciężkim 
dniu. Skutek pomocy, jakiej udzielą państwu aktorzy, 
gwarantowany. Dawka śmiechu tak duża: że brzuch 
sam S'ię trzęsie, czego i ja, sceptyk z natury, osobi
ście doświadczyłem. 

Gazeta Nowa, 1993 
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rierę teatralną zaczął jako chłopiec grając w "Pieśni Norwegii", wysta
ianej w Palace Theatre w 1946 roku. Potem odbywał praktykę grając 
teatrach sezonowych od Worthing do Blackburn, dopóki nie został 

przyjęty do grupy Briana Rixa w Whitehall Theatre w roku 1956. Zanim rozpo
czął karierę pisarską, zagrał w dwóch przedstawieniach: "Dry Rot" ("Próch
no") i "Simple Spymen" ("Zwykli szpiedzy"). Do dzisiaj napisał dwanaście 
sztuk, wystawionych na West Endzie: "One For The Pot" ("Jeden do odstrza
łu") - napisana wspólnie z Tonym Hiltonem, "Not Now Darling" ("Nie teraz, ko-

chanie"), "Move Over Mrs. Markham" ("Proszę 
dalej, pani Markham"), "There Goes The Bride" 
("Oto idzie panna młoda") - wszystkie napisane 

R C wspólnie z Johnem Chapmanem: "Chase Me Com-ay ooney rade" ("Ciekawe, czy mnie złapiesz"), "Why Not 
Stay For Breakfast" ("Może zostaniesz na śniada
niu?"), "Run For Your Wife!" ("Biegnij po swoją Zo-
nę!") i "Two lnto One" ("Dwa w jednym"). (Chociaż 

- pisarz i reżyser "Out Of Order" ("Zepsuty") nie jest, ściśle mówiąc, 
kontynuacją - występuje w nim ten sam protagoni

4 

sta, co w "Two lnto One", i ponownie akcja osadzo
na jest w Westminster Hotel.) 

Zapytany, które z dwunastu przedstawień z 
West Endu jest jego ulubionym, Ray odpowia
da: Cóż, lubię "One For The Pot", ponieważ 
jest to moje pierwsze przedstawienie: jestem 
bardzo zadowolony z "Move Over Mrs. Mark
ham", ponieważ była to pierwsza z naszych ko
medii pochwalona otwarcie przez krytykę; 
jestem bardzo przywiązany do "My Giddy 
Aunt" ("Moja lekkomyślna ciotka") - było to mo
je pierwsze fiasko; w "Why Not Stay For Break
fast?" po raz pierwszy spróbowałem czegoś 
innego niż farsa; "Not Now Darling" pozwoliło 
mi na pierwsze toumee dookoła świata - więc 
lepiej będzie, jeżeli przyznam się, że wszystkie 
są moimi ulubionymi przedstawieniami. 

Jako producent i reżyser, Cooney jest odpo
wiedzialny za ponad trzydzieści produkcji z 
West Endu - komedii i dramatów, między inny
mi: "Children Of A Lesser God" ("Dzieci gor
szego Boga") i "Whose Life Is lt Anyway?" 
("Czyje to w końcu życie"), które zostało prze
niesione na Broadway, gdzie odniosło sukces, 
zdobywając nagrodę Tony. 
Założenie Teatru Komedii od dawna było ma

rzeniem Ray·a, spełnionym w roku 1982. Przedstawieniem inaugura
cyjnym była sztuka Raya - "Run For Your Wife!", której premiera odby
ła się w 1983 roku w Shaftesbury. W osiem lat później wciąż zapełnia 
ona salę w Duchess Theatre, i wystawiana jest również gościnnie w 
Criterion, Whitehall i Aldwych. Przez kilka sezonów Cooney grał także 
główną rolę w przedstawieniach w Londynie, na Florydzie i w roku 
1989 na Broadwayu. 
Reżyserował także "See How They Run" ("Patrz, jak biegną") i "Pyg

maliona" z Peterem O·Tqolem w roli głównej - w Shaftesbury, oraz 
"Wite Begins At Forty" ("Zona zaczyna się po czterdziestce") w Am
bassador Theatre. Sztuka ta została pokazana przez BBC na Boże 
Narodzenie 1988, a Ray grał w niej obok Lizy Goddard. 

Ray napisał nową komedię: "lt Runs In The Family" ("Cecha rodzin
na"), która odniosła sukces w Yvonne Arnaud Theatre Guildford, i po
biła rekordy popularności w Szwecji i Irlandii. 

-

Już 66 przedstawień 

Ray Cooney 

(Run For Your WtfeD 
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WOJC h oman o kt Sławomir K~iźniak 

Mayday, help, ratunku ... 
Na koniec sezonu Lubuski Teatr zaproponował "Mayday" . Wypa
dało być. Na kolejne uniesienie kurtyny trzeba będzie poczekać 
do 1 O września. 
Tymczasem salwy śmiechu wypełniły widownię do ostatniego 
miejsca, także stojącego. Śmiano się nie do sera. Sławomir 
Krzywiźniak jako John Smith, taksówkarz, bigamista, dostarczył 
rozrywki nie z tej ziemi. Dziś rzadko śmiejemy się otwarcie, szcze
rze , głośno. Lekko nie jest. Chleb coraz droższy, a żeby kupić sa
mochód na raty trzeba zarabiać kilkanaście milionów 
miesięcznie ... 
W czasie przerwy szeptano, że Krzywiźniak dlatego jest taki dobry 
w tej roli, bo gra samego siebie ... 
Pewna nauczycielka miała na ten temat własne zdanie. Zastana
wiała się głośno, jakim cudem jej mąż, także taksówkarz, zdołał 
opowiedzieć swoje życie autorowi sztuki. .. 

Bywalska, "Gazeta Nowa", 1993 

I ja tam byłam ... 
Teatr pożegnał swoją publiczność bardzo śmieszną (i brawurowo 
zagraną) farsą pt. "Mayday", wprawdzie z zielonogórskim bigami
stą a nie warszawskim ijak było na premierze), ale stali bywalcy 
mowili, że nasz pan Krzywiźniak nie jest wcale gorszy od stołecz

nego Pokory, a może jeszcze lepszy. Tak, że bawiliśmy się wy
bornie. 

Snobka, "Gazeta Lubuska", 1993 

W cieniu gwiazdy 
rozmowa ze Sławomirem Krzywiźniakiem 

- Właśnie, jak się gra w cieniu gwiazdy ... 
- W czasie prób był to przeuroczy człowiek, pracowało nam się 
wspaniale, daj nam Boże takich reżyserów, aktorów, którzy tak 
doskonale znają swoich kolegów. Nawet przez sekundę pan Po
kora nie dał nam odczuć, że on jest gwiazdą, a my jesteśmy z te
atru prowincjonalnego. Była to praca dająca nam cholerną 

radochę . Pozostaje jednak to obciążenie . On gra premierę i teraz 
ja muszę zagrać tak, by broń Boże nie powtórzyć po nim tego, co 
on robił. Bywa i tak, że niechcący bierze się od niego, bo jest 
świetny w tym, co robi . Jednak już na scenie zapomina się o tym, 

jest się już tylko sobą. Staram się przekazać, że jestem jednak in
ny. Nie boję się tej konfrontacji, bo słyszę reakcje widowni, jest mi 
życzliwa, bardzo mi pomaga. Jej reakcje są niesamowite, podob
ne były jak graliśmy z panią Bielicką, takie salwy śmiechu i nie
ustający szmer na widowni. 

Gazeta Nowa, 1993 

Przed premierą "1Mayday" 
rozmowa z Wojciechem Pokorą 

- "May Day" to sztuka ciesząca się niezwykłą popularnością. 
- U nas jeszcze nie jest tak znana, natomiast ina Zachodzie rze-
czywiście bardzo głośna. Swoją premierę miała przed dziesięcio
ma laty. Odniosła wielki sukces i osiągnęła rekordową ilość 

przedstawień - 3500. Zjeździła niemal cały świat. Autor Ray Co
oney, zresztą aktor, który grał w tej sztuce prawie do końca, nie 
"wypuszczał jej z rąk" . Kiedy po dziesięciu latach w końcu się na 
to zdecydował, byliśmy pierwsi. 
Dyrektor artystyczny naszego teatru bywał w Londynie, poznał pa
na Cooneya i tak długo prosił, molestował, aż się udało . Prawa do 
wystawienia sztuki w Teatrze Kwadrat w Warszawie otrzymał więc 
jak gdyby z pierwszej ręki. Zrobiliśmy ją bardzo szybko i gramy z 
wielkim powodzeniem. Najlepszym dowodem jest to, że na prze
strzeni czterech miesięcy zagraliśmy sto przedstawień . 

- Jak pracuje się panu z zielonogorskim zespołem? 
- Ludzie w tym teatrze mnie zaskakują. Oczywiście na plus. Są tak 
chętni i tak pełni ofiarności. Często są zmęczeni. Rano grają dwa 

przedstawienia. Nie mam więc su
mienia robić im przed tymi przed
stawieniami próby. Spotykają się 
wówczas sami. Poza tym trzeba 
bardzo przyklasnąć dyrekcji tego 
teatru. W ciągu jednego roku zro
bili 13 premier, co jest ewene
mentem. Niespotykane zjawisko, 
ale to dobrze, to bardzo dobrze. 
Na pewno miasto ożyło, na pew
no potrzebuje takiej placówki, któ
ra, zdaje się, była już w zaniku. 
Nastąpił pełny renesans tego te
atru, sądzę , że na skutek właści
wego prowadzenia. Należy tylko 
przyklasnąć. 

Gazeta Nowa, 1993 

Ucieczka 
nad Tamizę 
Trafiła na deski Lubuskiego Te
atru angielska sztuka, w warsza
wskiej reżyserii i w zielonogórskim 
wykonaniu. Żaden tam ekspery
ment. Rzecz sprawdzona. 
Tysiące spektakli na św.iecie, 

ponad sto na stołecznej scenie. 
Za każdym razem sukces - dwie 
godziny chichotu na widowrni. Nie 

inaczej, zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami Wojciecha Po
kory - reżysera polskiej wersji "Mayday" Ray·a Cooney·a, było w 
Zielonej Górze .. . [ ... ] 
On jest taksówkarzem, ma dwie żony i. .. I streszczenia wystarczy. 
Bohater musi kłamać . Małe kłamstwa rodzą coraz większe . Fabu
ła coraz bardziej się komplikuje. Następuje całkowite przemiesz
czenie osób i rzeczy. Wojciech Pokora i sekundujący mu: Beata 
Zygmuntowicz, Janusz Młyński, Artur Beling, Tomasz Kalczyński i 
inni, zdają się popadać w zbiorowe szaleństwo. P.ozornie zmienia
ją nazwiska, imiona, zawody. Ba! Nawet płeć i seksualne upodo
bania! Absurd goni absurd . Wartkie dialogi, spiętrzenia i zwroty 
akcji, zaskakujące puenty .. . I oto jesteśmy we władzy Cooney·a, 
jego finezyjnie skreślonej farsy. 

Gazeta Lubuska, 1993 
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